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Sammanfattning

I psykiatrireformens spår har ett större antal patienter med psykiatriska sjukdomar blivit mer
beroende av sina anhöriga. Det ledde till att anhöriga får ta ett stort ansvar som leder till en
merbelastning ”Burden of care”. Merbelastningen påverkade det känslomässiga klimatet i
familjen ”Expressed emotion”. Psykosenheten i Norrköping erbjöd familjer psykopedagogisk
intervention för att sänka ”Expressed emotion”, underlätta bördan samt ge familjen nya kunskaper. Syftet med uppsatsen var att undersöka om deltagandet i utbildningsprogram för patienter och anhöriga har gett deltagarna nya kunskaper om psykossjukdomar samt på vilket sätt
de nya kunskaperna förändrat relationen mellan patient och anhörig. Uppsatsens design var en
kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats som kombinerades med metodtriangulering.
Enkäter från tidigare utbildningstillfällen på Psykosenheten användes som en del i uppsatsen.
Via ett slumpmässigt urval intervjuades sedan åtta av deltagarna. Analysen av intervjuerna
bearbetades med metoden innehållsanalys. Resultatet visade att anhöriga upplever att den
ökade kunskapen som de erhållit från patientutbildningen lett till att relationen med den som
är drabbad av psykossjukdom förbättrats genom ökad förståelse och trygghet. Psykiatrins roll
är att aktivt efterfråga anhörigas delaktighet och bjuda in till samarbete. Trots den empiriska
kunskap som finns om fördelarna av psykopedagogisk intervention är det fortfarande en stor
utmaning att förändra attityden till att komplettera den traditionella behandlingen med
psykopedagogisk intervention.

Nyckelord: psykopedagogisk intervention, anhörig, gemenskap, relation, börda,
känslomässigt klimat i familjen.

Abstract

As a result of the psychiatric reform a great number of patients with psychiatric diseases have
become more dependent on their relatives. This has led to the fact that relatives have to take
great responsibility which has caused an additional burden “Burden of care”. This increased
burden also influenced the emotional climate within the family “Expressed emotion”. The
Psychosis Unit in Norrköping offered the families psycho pedagogic intervention to lower the
“Expressed emotion”, to lighten the burden and to give them new knowledge. The purpose of
the paper was to examine if the participation in the training program for patients and relatives
has given the participants new knowledge about psychosis illnesses and also to see in which
way the new knowledge has changed the relation between patient and relative. The reports
design was a combination of quantitative and qualitative approach was combined with method
of triangulation. Surveys from previous training sessions within the Psychosis Unit have been
used as part of the study. Via a random selection eight persons out of the participants were
then interviewed. The analysis of the interviews was worked up with the method of analysis
of content. The result showed that relatives experience that the increased knowledge gained
from the training for the patients has led to the fact that the relation between the person
stricken by a psychosis illness has ameliorated through increased understanding and security.
The role of the psychiatry is to actively ask for the participation of the relatives and invite to
cooperation. Despite the existing empiric knowledge about the advantages of psycho
pedagogic intervention it is still a great challenge to change the attitude to complete the
traditional treatment with psycho pedagogic intervention.

Key words: psycho pedagogic intervention, relative, community, relation, burden, emotional
climate within the family.
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Inledning
I mitten av 90- talet genomfördes psykiatrireformen. De stora mentalsjukhusen lades ner och
patienterna flyttades ut till mindre enheter med utökad öppenvård som kunde erbjuda flera
typer av behandlingar som psykosociala, psykologiska och psykiatriska insatser. Nödvändiga
satsningar och resurser behövdes för att uppnå ett samordnat stöd och återanpassning till samhället, men det har psykiatrireformen i stora delar av landet misslyckats med. Många patienter
hade svårt att klara av den nya stora omställningen och fick inte det stöd som behövdes
(Dencker & Wålinder, 2004). I nationella psykiatrisamordningens (2006) slutbetänkande konstaterar man att samhället måste signalera på ett tydligare sätt att personer med en psykisk
sjukdom eller psykiskt funktionshinder har, tillsammans med de anhöriga viktiga kunskaper
och erfarenheter som måste beaktas och tas på allvar och som kan utnyttjas för att förbättra
vård och stöd. Det är därför viktigt att man inom psykiatrin fokuserar på ett stärkt patient- och
anhöriginflytande.

Bakgrund
Psykos
Psykos är ett tillstånd med störd verklighetsuppfattning som är klart avvikande och inte delas
av någon annan. Personen är ofta så påverkad av hallucinationer, vanföreställningar eller
tankestörningar att förmågan att värdera verkligheten inte fungerar. Vitala funktioner som
viljeliv, känsloliv, uppmärksamhet och kontakt med människor påverkas. Det finns flera psykiatriska tillstånd som har inslag av psykotiska symtom. Av dessa tillstånd är schizofreni det
vanligaste och mest uppmärksammade på grund av att det ger ett svårt lidande och att förloppet ofta är långvarigt, eller till och med livslångt. Försämrad kognitiv funktionsförmåga är
mycket vanlig vid schizofreni och flertalet får så allvarliga försämringar att det försvårar förmågan att klara de grundläggande krav som ställs i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2003).
Schizofreni orsakar stort individuellt lidande och räknas till den tredje mest resurskrävande
sjukdomen i World Health Organisation (WHO) sammanställning av sjukdomsbördan för
olika sjukdomar (Falk-Hogstedt, Cleland & Åberg-Wistedt, 2008).
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Stress och sårbarhetsmodellen
Stress och sårbarhetsmodellen, Figur 1, används som en förklaringsmodell vid psykossjukdomar. Tanken bakom modellen är att människor i varierande grad uppvisar en sårbarhet
för att drabbas av psykos. Denna känslighet kan vara betingad av en blandning av psykobiologiska och psykosociala faktorer som drabbat personen i form av någon tidig psykologisk
eller biologisk störning. När känsligheten uppkommit kan belastningen i miljön leda fram till
påfrestningar, stressorer, som hos just den känsliga individen kan utlösa en psykosprocess
(Cullberg, 2000). Vid flera fall av psykosinsjuknanden har inga tydliga ärftlighetsfaktorer
påvisats och därför förmodas både miljö- och stressbetingade faktorer vara väsentliga komponenter vid insjuknande i psykossjukdom (Mason & Beavan-Pearson, 2005).

Figur 1. Stress och sårbahetsmodellen

Familjens situation
Eftersom trenden går mot att antalet platser inom den slutna vården minskar, räknar man med
att ett större antal patienter med psykiatriska sjukdomar blir mer beroende av sina anhöriga.
Familjen fungerar numera ofta som en förlängning av det psykiatriska hälso- och sjukvårdssystemet. Det som kan påverka resultatet positivt av övergången från sjukhus till
hemmet, är att förse familjen med kunskap och tillgänglighet för rådgivning. Om anhöriga
inte har tillräckliga kunskaper och stöd, kan de inte ge personen tillräckligt med stöd, vilket
leder till återfall och återintagande (Cheng & Chan, 2005). Familjen genomgår stora känslo2

mässiga förändringar då familjemedlemmarna känner ett stort ansvar för sina anhöriga som
lever med en psykossjukdom och därmed får familjen en merbelastning (Chien, Wong & Phil,
2007).

”Burden of care”
Begreppet ”Burden of care”, merbelastning för familjen, definieras som ett resultat av den
flerdimensionella stress som föräldrar och övriga familjemedlemmar samt deras sociala nätverk utsätts för när en person insjuknar i psykos. ”Burden of care” brukar delas in i objektiv
börda och subjektiv börda. Objektiv börda avser dagliga praktiska problem som begränsningar i fritidsaktiviteter, social samvaro och inkomstbortfall. Subjektiv börda beskriver de
negativa psykologiska effekterna för vårdgivare och inkluderar känslor som förlust, depression, ångest och skam (Glanville & Dixon, 2005 och Foldemo m fl, 2005). Att vara anhörig
till personer med schizofreni och andra psykiska sjukdomar har visat sig medföra en avsevärd
börda och anhöriga måste klara stress med påfrestande symptom, förändringar i hushållets
rutiner, ansträngda sociala relationer inom familjen, förlust av socialt stöd, minskande möjligheter till fritid och försämrad ekonomi. Anhöriga har ofta blandade känslor i egenskap av
sorg, oro, ilska, skuld och skam. Dessa bördor kan resultera i ångest, skuld och depression
(Stengård, 2003). Ansträngningar för att hantera de ökande svårigheterna kan leda till fysisk
och psykisk utmattning som har indirekta konsekvenser för deras livskvalitet. Klinisk forskning har visat att anhöriga ofta har svårt att korrekt bedöma den egna belastningskapaciteten
(Möller-Leimkühler, 2005).

”Expressed emotion”
Den psykiatriska vården ställer stora krav på anhöriga och närstående till psykiskt sjuka på
grund av den komplexa situation och särskilda problematik patienten ställs inför vid insjuknande. Den ökade belastning för anhöriga har tidigare förbisetts i forskningen. Fokus låg då
på att identifiera situationer som kan leda till den drabbades återfall i sjukdomen medan
forskningen idag är mer familjecentrerad. Exempel på detta var anhörigas känslomässiga
attityd, ”Expressed emotion” (EE) (Möller-Leimkühler, 2005). Begreppet EE är ett mått på
det känslomässiga klimatet i familjen och som tar sig uttryck i form av kritik, fientlighet och
känslomässigt överdrivet engagemang (Lobban, Barrowclough & Jones, 2005). Det
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emotionella klimatet gentemot patienten har visat sig ha en betydande roll i frekvensen av
återfall i psykos (Grandón, Jenaro & Lemos, 2008, Lobban, Barrowclough & Jones, 2005,
Barbato & D'Avanzo, 2000).

Utbildningsmetod
Psykopedagogiska utbildningsprogram har utvecklats för att öka patienters och anhörigas
kunskap om sjukdom och dess behandling. Utbildningen breddar patienters och anhörigas syn
på sjukdom och den ökade förståelsen kan positivt påverka patienten genom att denna ökade
kunskap och insikt kommer att göra det möjligt för människor med psykossjukdom att på ett
bättre sätt klara att leva med sin sjukdom, vilket ökar personens välbefinnande (Pekkala &
Merinder, 2009). Psykopedagogisk intervention har definierats som en undervisande
systematisk, intervention som har till uppgift att bidra till destigmatisering av psykiska
sjukdomar och minska hindren för behandling (Lincoln, Wilhelm & Nestoriuc, 2007).
Psykopedagogiska interventionsprogram bör vara flexibla för att tillgodose behoven hos varje
enskild individ, samt att ge allmän information relevant för alla familjemedlemmar. Tidpunkten för utbildning tycks vara avgörande. Om den sker sent har de anhöriga utvecklat fasta
uppfattningar som kan vara svåra att påverka. Anhöriga behöver också tillräckligt med tid att
integrera pedagogiskt material och mäta dess relevans med deras egna erfarenheter. En studie
av Stengård (2003) visade att det psykologiska välbefinnandet efter deltagandet ökade efter
intervention. Andelen deltagare som upplevde att deras sociala nätverk hade minskat på grund
av psykisk sjukdom hos en familjemedlem eller vän hade minskat efter genomförd utbildning.

Viktiga inslag i psykopedagogisk intervention är:


Ökad kunskap till patienter och anhöriga genom föreläsningar eller familjevis



Informationsutbyte mellan deltagarna i grupper



Emotionell urladdning

Programmen är ofta inte standardiserade och innehållet varierar mellan olika kliniker.
Psykiatrisjuksköterskor har ofta en viktig roll i psykopedagogiska interventionsprogram då
psykiatrisjuksköterskan ofta har återkommande kontakt med patienten och därigenom har en
ökad förståelse för patientens behov (Cheng & Chan, 2005).
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Tidigare forskning
I metaanalyserna av Lincoln, Wilhelm & Nestoriuc, (2007) och Pekkala & Merinder, (2009)
granskades 18 respektive 10 studier där psykopedagogisk intervention har använts i behandling. Resultaten visade att psykopedagogisk intervention hade en viss effekt på risken för återfall inom en viss period. Vartefter tiden gick minskade effekten. Det konstaterades däremot
att efter ett år fanns fortfarande en signifikant skillnad på kunskapsnivån och förmågan till
strategier för att klara av sin situation. Slutligen visar studierna även att psykopedagogisk intervention har en positiv effekt på patienters välbefinnande.

Syfte
Vårt syfte var att undersöka vilka kunskaper deltagandet i psykopedagogisk intervention har
gett patienter och anhöriga samt på vilket sätt kunskaperna förändrat relationen mellan patient
och anhörig.

Frågeställningar
Vilka kunskaper gav utbildningen deltagarna?
På vilket sätt tillförde mötet med andra patienter och anhöriga kunskap?
På vilket sätt har de nya kunskaperna haft betydelse för relationen mellan anhöriga och patienten?

Metod
Design
Uppsatsens design var en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Beskrivande och
analytisk statistik användes i den kvantitativa delen av uppsatsen. Andra delen av uppsatsen
var kvalitativ, innehållande intervjuer som bearbetades med innehållsanalys enligt Graneheim
& Lundman (2004). Dessa två metoder kombineras i en metodtriangulering för att ge
resultatet trovärdighet och styrka. Metoder som analyserar både kvantitativ och kvalitativ data
undviker de begränsningar som kan uppstå om endast en metod används (Polit & Beck,
2006).
5

Urval enkäter
Psykosenheten är en enhet som är en del av Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping och
behandlar cirka 250 patienter med psykossjukdom. Psykosenheten har ansvaret för dessa patienter i öppen-, mellan-, och slutenvård. Tina Orhagen, sjuksköterska och medicine doktor,
utbildade under år 2005 personalen på psykosenheten i Norrköping. Utbildningen omfattade
en grundkurs i psykopedagogisk intervention. Under hösten 2006 genomfördes den första
utbildningen för patienter och anhöriga vid psykosenheten och efter detta har utbildningar
genomförts vid två tillfällen per år. Utbildningen som bedrivs på psykosenheten består av
information i form av föreläsningar och erfarenhetsutbyte i mindre diskussionsgrupper. För att
utvärdera detta har patienter och anhöriga efter avslutad utbildning ombetts att fylla i en
enkät. Utvärderingen var frivillig och enkäten lämnades in anonymt. Av de totalt 82 personer
som hittills deltagit i utbildningen har 61 personer återlämnat utvärderingsenkäten efter utbildningstillfället.

Urval intervjuer
Till intervjuerna kontaktades tolv slumpmässigt utvalda anhöriga, först via informationsbrev
för att därefter kontaktas via telefon för samtycke till intervjun. Efter telefonkontakt var det
fyra informanter som tackade nej till att delta i uppsatsen. Informanternas ålder, kön och
relation till patienten var varierande och har inte tagits i beaktande.

Bortfall enkäter
Bortfallsanalys gjordes för att analysera om bortfallet påverkat uppsatsens resultat, se Tabell
1. Vid första utbildningstillfället var 26 deltagare inbjudna och 14 stycken (54 procent)
enkäter besvarades efter avslutat utbildning. Vid utbildningstillfälle nummer två var 17
deltagare inbjudna och 15 enkäter (88 procent) besvarades vid utbildningstillfällets slut. 23
deltagare var inbjuda vid tredje utbildningstillfället och 18 enkäter (78 procent) besvarades.
14 enkäter (85 procent) besvarades vid fjärde utbildningstillfället av 16 personer. Den totala
svarsfrekvensen var 61 enkäter (74 procent) av 82 deltagare.
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Tabell 1. Bortfallsanalys

Total

N
Inlämnade enkätsvar

Höstterminen

Vårterminen

Höstterminen

Vårterminen

06

07

07

08

82

26

17

23

16

61

14

15

18

14

21

12

2

5

2

26 %

46 %

12 %

22 %

15 %

Bortfall

Av de fyra utbildningstillfällena valdes tre informanter per utbildningstillfälle ut för intervju
genom slumpmässigt urval. Programmet Random Number Generator Pro användes för att ta
fram tre informanter från varje utbildningstillfälle.

Datainsamlingsmetoder
Data samlades in med hjälp av enkäter, som alla deltagare i patient- och anhörigutbildning på
psykosenheten besvarade samt genom intervjuer med slumpmässigt utvalda deltagare från
samma utbildning. Enkäter och intervjuer redovisades parallellt i uppsatsen. Fullständiga slutsatser kan ej dras då patienter var exkluderade i intervjuerna.

Personalen delade ut befintliga enkäter som deltagarna fyllde i efter avslutad utbildning. Enkäten innehöll åtta områden och de sex första områdena berörde föreläsningsdelarna; information om psykosenheten, behandling av psykos, kontaktpersonens roll, att leva med psykos,
att vara anhörig samt vad samhället kan erbjuda. Övriga två områden berörde utbildningen
som helhet. Deltagarna ringade in det önskade svaret och graderingen var från ett (mindre
intressant) till fem (mycket intressant), en så kallad lickertskala. Efter varje område fanns
utrymme för kommentarer och enkäten avslutades med plats för övriga synpunkter.
Information om att enkäten skulle användas för planering av framtida utbildningsträffar framgick i introduktionen av enkäten. Enkäten är inte psykometriskt testad. Totalt 61 personer har
svarat på enkäten eller bara fyllt i kommentarer.
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Datainsamlingen till den kvalitativa delen av uppsatsen genomförs genom en semistrukturerad
intervju. Provintervju genomfördes med en av personalen som var delaktig i utbildningen.
Detta gjordes för att kontrollera att intervjuguiden var hållbar i intervjusituationen samt om
den kunde besvara de aktuella frågeställningarna. Ett ytterligare syfte var att kontrollera att
den uppskattade tidsåtgången på 40 minuter var rimlig (Kvale, 1997). Provintervjun ingår inte
i uppsatsen.

Tillvägagångssätt
Ansökan till etiska rådet vid Högskolan i Gävle skickades in med information om uppsatsens
upplägg och förfrågan om att få kontakta anhöriga som deltagit i utbildning på psykosenheten.
Ansökan om att få tillgång till enkäterna och att kontakta informanterna godkändes av verksamhetschefen vid Vuxenpsykiatriska kliniken, Norrköping.
Informanterna kontaktades via brev, Bilaga 1. Adresserna rekvirerades från psykosenheten
där adresserna förvarades sedan utbildningen genomfördes. Författarna kontaktade deltagarna
per telefon en vecka efter de hade fått brevet. Informanterna tillfrågades då om de ville delta.
För de som ville delta bokades tid och plats med hänsyn till informanternas önskemål.
Sammanlagt åtta personer tackade ja till att delta. Fyra personer tackade nej. Ingen av de som
tackade nej var negativa då tidsbrist var anledningen till att de avböjde.
Intervjutillfället vid samtliga intervjuer startade med en presentation av intervjuaren, samt en
information om att det fanns en medförfattare till uppsatsen. Vidare informerades om hur det
inspelade materialet skulle förvaras samt skrivas ut. En kort presentation om hur intervjuerna
skulle presenteras i uppsatsen gjordes innan intervjun startade. Informanterna fick även möjlighet att ställa frågor samt återigen information om möjligheten att när som helst avbryta utan
att förklara varför, innan bandspelaren startades. Upplysning gavs till informanterna om när
bandspelaren startades. Informanterna underrättades efter intervjutillfället muntligt om
möjligheterna till kontakt med anhörigstödjare på psykosenheten. Skriftligt medgivande gavs
för personligt samtycke, Bilaga 2. För att försäkra sig om att intervjuerna varit samstämmiga
har intervjuaren följt en frågeguide, Bilaga 3, som grund vid intervjuerna för att ge intervjun
en struktur och för att säkerställa att alla områden täcktes men ändå ha möjligheten att ställa
följdfrågor för fördjupning
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Tre intervjuer genomfördes på psykosenheten, tre intervjuer genomfördes i informanternas
hem och två intervjuer genomfördes via högtalartelefon på psykiatriska kliniken med anledning av det geografiska avståndet. Vid intervjutillfället var informanterna och intervjuaren
placerade mittemot varandra. Bandspelaren var placerad på ett bord mittemellan.

Dataanalys
Statistisk analys
Beskrivande statistik användes för att presentera resultatet ifrån enkäterna. Enligt Polit och
Beck, (2006) ska kvantitativa data hanteras, presenteras och beskrivas på ett tydligt och
ändamålsenligt sätt. Grundläggande vid analys av data är att först kontrollera och sortera data.
Resultaten presenteras med fördel i form av olika tabeller, figurer och i text.

Med hjälp av analytisk statistik gjordes jämförelser mellan de olika utbildningstillfällena för
att urskilja eventuella variationer av kvalitet. Författarna använder signifikansnivå P<0,05.
Som analysmetod användes det ickeparametriska testet Kruskal- Wallis. Signifikansanalys ger
inte en absolut säker slutsats men p-värdet ger en god uppfattning om hur säkra slutsatser som
kan dras (Polit och Beck, 2006). Data från frågeformulären bearbetades i dataprogrammet
Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Innehållsanalys
Intervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant av en sekreterare. Författarna lyssnade tillsammans igenom varje intervju, med textdokumentet framför ögonen. På så sätt kontrollerades att inget från intervjuerna hade missats i den transkriberade texten. Därefter lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger. Varje mening i intervjuerna som hade koppling till
uppsatsens syfte eller frågeställningar togs ut, så kallade meningsbärande enheter.
De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten, för att den skulle bli
mer greppbar. Kondensering kan förstås som en process av att förkorta men ändå bevara
kärnan. De kondenserade meningarna klipptes ut och grupperades tillsammans med andra
som hade liknade innehåll, och kodades med färger. Gruppernas kondenserande meningar
lästes igenom för att hitta det centrala budskapet i varje grupp. Ur grupperna framkom nio
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subkategorier genom att texten i varje grupp analyserades avseende likheter och skillnader.
Subkategorier med liknande innehåll slogs ihop och redovisades tillsammans i tre kategorier.
Se exempel i Tabell 1.

Tabell 1. Exempel på kategorisering

Meningsbärande enhet

Kondenserad mening

Subkategori

”Ja hur man då skulle bemöta
personen då i fråga som var
sjuka”

Hur ska man bemöta
den som drabbats

Förhållningssätt Kunskap

”Ja det var den absolut,

Vet nu hur man kan
bemöta på ett annat
sätt.

Trygghet

dessutom vet man själv hur man

Kategori

Gemenskap

ska uppträda lite, eller ja vi har
ju uppträtt just jämt men kanske
på annat sätt, ta saker från en
annan infallsvinkel”

Kategorierna måste vara uttömmande men även ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla
meningsbärande enheter ska kunna höra till en relevant kategori och att inga meningsbärande
enheter ska kunna hamna i mer än en kategori. Ingen del av texten får här uteslutas för att man
har brist på lämplig kategori. En kategori svarar på frågan ”Vad?”. En kategori avser främst
en beskrivande nivå av innehållet och kan ses som ett uttryck av det manifesta innehållet i
texten (Graneheim & Lundman, 2004). Tre stycken kategorier framkom från texterna.
Uppsatsen fokuserade på ett manifest innehåll genom att författarna beskrev det synliga och
uppenbara som kom fram ifrån intervjutexterna.

Forskningsetiska överväganden
Etiska aspekter togs i beaktande. Patienter som deltagit i utbildningen exkluderades då bandinspelning inte är lämplig för patienter med psykossjukdom. Anhöriga kunde vid intervjutillfällena komma att beröras av tankar och känslor som de hade svårt att själva bearbeta. Resurser förbereddes för att informanterna skulle få extra stöd om så krävdes genom att deltagarna fick muntlig information om var och till vem de kunde vända sig.
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Resultat
Resultatet i uppsatsen presenteras i två delar. Först presenteras resultatet av enkäterna utifrån
frågeställningarna i rapporten. Därefter redovisas analysen av intervjuerna utifrån frågeställningarna. De två metoderna kan inte jämföras i sin helhet då patienterna är exkluderade
från intervjuurvalet.

Resultat, enkäter
Jämförelse gjordes mellan de olika utbildningstillfällena och analyserades med icke
parametriska testet Kruskal- Wallis vilket gav p=0,394, Tabell 1. Resultatet visade att det inte
föreligger någon signifikant skillnad på hur nöjda deltagarna är med utbildningen som helhet.

Tabell 1. Kruskal-Wallis

N

Total

Höstterminen
06

Vårterminen
07

Höstterminen
07

Vårterminen
08

61

14

15

18

14

25,36

35,10

31,75

31,29

,592

,650

,617

,607

,514

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

Mean Rank
Std. Deviation
Min
Max

H

2,985

df

3

p

,394

Vid analys av enkäterna, som besvarades i slutet av varje utbildning, fanns en genomgående
positiv respons. Svarsfrekvensen på enkäten varierade från 56 svar till 61 svar. Medelvärde
sammanslaget på de olika utbildningsdelarna var mellan 3,92 och 4,59. Enkätens första och
sista fråga fick lägst sammanslagna medeltal. Sex av enkätens frågor som berörde området
kunskap redovisades med tillhörande kommentarer. Vid utvärdering av utbildningen från
enkäterna jämställde författarna svaret ”mycket bra” med att man erhållit den kunskap
deltagarna förväntade sig efter utbildning. Detta stärktes även av de kommentarer som
deltagarna skrivit under rubriken kommentarer på enkätens fråga om utbildningstillfället som
helhet.
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Enkätfrågan om psykos, orsaksfaktorer, symtom, stress och sårbarhetsmodellen föregicks av
föreläsning kring ämnet. Föreläsaren redovisade vad en psykos är, hur hallucinationer, vanförställningar och tankestörningar kan påverka den som är drabbad men även anhöriga som
finns i den direkta omgivningen. Vidare presenterades stress och sårbarhetsmodellen och
diagnostik kring schizofreni. Svaren på enkäten visade ett medelvärde från 4,47 till 4,79 med
ett totalt medelvärde på 4,59 och svar på lickertskalan var lägst markerat som tre, se Tabell 2.
Kommentarer som gavs var till exempel:
”Mycket bra, fick mig att lyssna”
”Bra pedagogisk genomgång, och lyhörd föreläsare”

Tabell 2. Psykos, orsaksfaktorer, stress och sårbarhetsmodellen

Höstterminen
06

Vårterminen
07

Höstterminen
07

Vårterminen
08

10

15

18

12

4

-

-

2

4,59

4,50

4,47

4,79

4,50

,654

,707

,743

,535

,674

Minimum

3

3

3

3

3

Maximum

5

5

5

5

5

N

61

Ej svarat
Mean
Std. Deviation

Föreläsningen om behandling av psykos, läkemedel och övrig behandling på psykosenheten
utfördes av psykosenhetens läkare som gick igenom verkningsmekanismer och biverkningar
till läkemedelsbehandling. Svaren på enkäten visade ett medelvärde från 3,67 till 4,53 och ett
totalt medelvärde på 4,24. Svar på lickertskalan var lägst markerat som två, se Tabell 3.
Tillhörande kommentarer var bland andra:
”För lite tid att hinna gå igenom allt om mediciner”
”Äntligen få träffa en läkare som förklarar läkemedel på ett enkelt sätt ”
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Tabell 3 Behandling av psykos, läkemedel och övrig behandling på psykosenheten

Höstterminen Vårterminen
06
07
N

61

12

15

18

12

2

-

-

2

4,24

3,67

4,53

4,53

4,00

,997

1,303

,834

,841

,853

2

2

3

2

3

5

5

5

5

5

Ej svarat
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Höstterminen Vårterminen
07
08

”Att leva med psykos och kontaktpersonens roll” förelästes av en person som själv drabbats
av psykossjukdom och beskrev hans upplevelse av sjukdomen. Han delade även med sig av
sin erfarenhet av hur hans anhöriga reagerade samt vad han ansåg var viktigt för anhöriga att
tänka på. Svaren på enkäten visade ett medelvärde från 4,26 till 4,67 och ett totalt medelvärde
på 4,48. Svar på lickertskalan var lägst markerat som tre, se Tabell 4 . Tillhörande
kommentarer var bland andra:
”Bra med information från en själverfaren”
”Förmedlade hopp”
”Gripande”
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Tabell 4 Att leva med psykos och kontaktpersonens roll

N

Höstterminen
06

Vårterminen
07

Höstterminen
07

Vårterminen
08

13

15

18

14

1

-

-

-

4,48

4,62

4,67

4,26

4,43

,698

,506

,617

,872

,646

3

4

3

3

3

5

5

5

5

5

61

Ej svarat
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Föreläsningsdelen ”Att vara anhörig” och ”Vad kan samhället erbjuda” förelästes av psykosenhetens kuratorer. Föreläsningen berörde hur relationer i familjen påverkas när någon drabbas av psykossjukdom och vad anhöriga kan göra för att underlätta situationen. Begrepp som
”Burden of care” och ”Expressed emotion” belystes. Svaren på enkäten visade ett medelvärde
från 3,83 till 4,73 och ett totalt medelvärde på 4,35. Svar på lickertskalan var lägst markerat
som ett, se Tabell 5. Tillhörande kommentarer var bland andra:
”Bra att få veta vad man som kompis kan göra för att stödja . Det känns
nämligen inte helt självklart hur man ska agera i olika situationer”
”Givande att få möta andra anhöriga”
”Här fick jag reda på hur svårt man kan ha det och att jag har kommit lindrigt
undan. Hur viktigt det är att dela med sig, att vi är fler som kan ta smällarna”
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Tabell 5 Att vara anhörig

Höstterminen Vårterminen
06
07
N

61

12

15

18

12

2

-

-

2

4,35

4,00

4,73

4,61

3,83

,973

,953

,594

,698

1,403

1

3

3

3

1

5

5

5

5

5

Ej svarat
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Höstterminen Vårterminen
07
08

Föreläsningsdelen ”Vad kan samhället erbjuda” handlade om ekonomi och olika former av
bidrag, vilken hjälp som finns att få om man inte klarar sin ekonomi själv, olika former av
lagar samt vilka rättigheter man har i samhället. Svaren på enkäten visade ett medelvärde från
3,85 till 4,38 och ett totalt medelvärde på 4,22. Svar på lickertskalan var lägst markerat som
ett, se Tabell 6. Tillhörande kommentarer var bland andra:
”Bra att veta till vem och vart man kan vända sig”
”Det var många frågor som fick sitt svar”
Tabell 6 Vad kan samhället erbjuda

Höstterminen Vårterminen
06
07
N

61

13

15

18

13

1

-

-

1

4,22

4,38

4,33

4,26

3,85

,885

,650

,816

,872

1,144

1

3

3

3

1

5

5

5

5

5

Ej svarat
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Höstterminen Vårterminen
07
08
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Enkätens fråga ”Vad tycker du om utbildningstillfället som helhet” gav svaret på om deltagarna fann utbildningen positiv och om deltagarna hade erhållit kunskap. Svaren på enkäten
visade ett medelvärde från 4,38 till 4,56 och ett totalt medelvärde på 4,56. Svar på lickertskalan var lägst markerat som tre, se Tabell 7. Tillhörande kommentarer var bland andra:
”Jag önskar att ni fortsätter utbildningen så ofta ni kan. Tack!”
”Är mycket tacksam över att det anordnas sådan utbildning. Givande på alla
sätt”
”Jag tyckte om att patient och anhöriga fick gå utbildningen tillsammans. Bra
med förtryckt material”
”Det bästa som hänt under de 25 år som vår dotter varit sjuk, så mycket nyttig
information”

Tabell 7 Vad tycker du om utbildningstillfället som helhet

N

61

Ej svarat

Höstterminen
06

Vårterminen
07

Höstterminen
07

Vårterminen
08

13

15

18

14

1

-

-

-

Mean

4,56

4,38

4,67

4,58

4,57

Std. Deviation

,592

,650

,617

,607

,514

Minimum

3

3

3

3

4

Maximum

5

5

5

5

5
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Resultat intervjuer

Vid bearbetning av intervjutexterna framkom tre kategorier och nio subkategorier.
Kategorierna var kunskap, gemenskap och relationen. Överlag fanns en positiv inställning till
att delta i utbildningen. Anhöriga ville ha information och vara delaktiga. Uppfattningen var
att utbildningen skulle komma så nära insjuknandet som möjligt, då det var en tid då
informationen behövdes. Familjerna berättar om det kaos som de befann sig i då. De saknade
någon att prata med, som kunde svara på deras frågor.

”Det är ju många sådan här utbildningar som behövs alltså, så nä men det var
jättebra alltså. Att man överhuvudtaget, precis som du säger, fick komma. Så det
var så skönt så. Men om man nu får begära något så skulle de sättas in direkt”

Kunskap
Ny kunskap
Kunskapen som anhöriga beskrev var för dem ny och hade både ett teoretiskt och ett
känslomässigt värde. Informanterna berättade om kunskap som erhållits från föreläsningar,
men även om den kunskap man tillgodogjort sig från andra anhöriga under
utbildningstillfället. I gruppen upplevdes det som lättare att ta till sig den kunskap man fått
från föreläsningsdelen när det diskuterades i den mindre gruppen tillsammans med andra
anhöriga.

”den biten som en läkare höll i, men sen även kunskapen från gruppen som
samlades, de som varit med om och varit inne i det här längre än vad jag varit
och de kunde ju delge hur de upplevde sina anhöriga och hur det hade varit, det
är en kunskap som jag fick”
”ja det har det ju, jag visste ju noll om det här tidigare”
”det kan man ju säga, att jag fick just det här med psykossjukdomen då, hur den
kunde yttra sig på olika sätt”
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Förhållningssätt
Efter utbildningen upplevde anhöriga att de fått ett annat förhållningssätt till den som drabbats
av psykossjukdom. Till stor del berodde det på anhöriga själva som haft ett annat, nytt
förhållningssätt till den drabbade. Det förhållningssättet baserades till stor del på en ökad
medkänsla för sjukdomens symtom som ofta kunde förklara ett beteende eller agerande hos
patienten. Detta resulterar i mindre konflikter och irritation gentemot patienten.

”men visst, vi förstår ju vår anhörige bättre nu så att säga, varför han gör si
eller så”

Börda och skam
Sjukdomen hade påverkat familjerna genom den ökade belastningen som en familj ställs inför
när någon i familjen drabbas av en psykossjukdom. Bördan var av både objektiv karaktär i
form den förändring som sker i familjen men även av subjektiv karaktär genom den oro och
rädsla som infinner sig när en familjemedlem blir sjuk. Flera av informanterna rapporterar att
sjukdomen funnits så länge att man inte längre kan se ett slut eller förbättring och det blir en
börda i sig. Skammen att ha psykisk sjukdom i familjen kom fram och det var något som
hanterades på olika sätt. En del pratade öppet om sjukdomen, medan andra höll det inom den
närmaste familjekretsen. Deltagande t i utbildning hade gett en positiv effekt på känslan av
skam och börda.

”Jaa, jag upplever nog att jag kan ha samvetskval för att man inte ägnar mera
tid åt sin anhörige… för att man inte har tid… det kan kännas betungande
många gånger, det är som ett ok på axlarna ibland faktiskt”

”man lägger på sig all skuld själv, först när de blir sjuka, det är ju mitt fel. Men
det tyckte jag nog att de tog bort ifrån en”
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Förståelse
Hur förståelsen för sjukdomen hade påverkats efter utbildningstillfället var något som
framkom under flera tillfällen under intervjuerna. Utbildningen hade gett grundkunskaper
kring sjukdomens symtom och funktion samt tidiga varningstecken på återinsjuknande som
ledde till att anhöriga kunde förstå och bemöta den som drabbats av psykossjukdom på ett
bättre sätt. Anhöriga beskrev flera olika situationer som de nu kunde känna igen från
utbildningen. Det ledde till en helt annan förståelse för situationen än tidigare.

”Kanske att jag har blivit mera förstående… o inte lika irriterad och arg som
man lätt kan bli annars… för att det kan vara så påfrestande i vissa situationer
det kan jag väl säga att jag har fått lite ökad förståelse…”

Gemenskap
Sammanhang
Mötet med andra anhöriga var en positiv erfarenhet där gemenskap var något som flertalet av
informanterna tyckte var värdefullt. För flera var det första gången de mötte någon som befann sig i samma situation, det gav deltagarna en känsla av att befinna sig i ett sammanhang.
Någon beskrev det som att de nu inte kände sig lika ensamma efter att ha deltagit i utbildningen. Kunskapen om hur det var att leva med psykossjukdom var central i mötet med andra
som hade samma erfarenheter.

”Men största värdet tyckte jag nog var just att få träffa andra som varit i
liknande situationer”

Stöd
I diskussioner kände man ett stort stöd i att ha människor omkring sig som visste vad familjerna gått igenom. Stödet från andra som berättade gjorde att det blev lättare för alla att dela
med sig av sina erfarenheter. Erfarenheterna av psykossjukdom för de som deltog i grupperna
var olika. Vissa anhöriga hade erfarenhet av flera års sjukdom, medan där även fanns
anhöriga till patienter som var relativt nyinsjuknande.
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”Joo det var ganska skönt att träffa andra som har närstående… det känns ju befriande att
man inte behöver låtsas eller att man… jag vet inte om vi gick in i varandras bekymmer men,
jo det kändes skönt att sitta där och se att det finns fler som är drabbade för det tror man ju
kanske inte… absolut jätteviktigt”

”Nej, man gör inte det. Det är de allra närmaste alltså, men har du ont i benet
eller magen så pratar man om det, men inte om det här”

Hopp och hopplöshet
Flera anhöriga förmedlade att hopp var något som var centalt i gemenskapen. En informant
beskriver även att hon reagerade på den hopplöshet som 30 års erfarenhet av sjukdom givit
vissa av deltagarna.

”Det är ju bra att man komma hit och se det positiva”

”Det var ju dom som haft anhöriga som varit sjuka länge och som var uppgivna
och som inte va med i diskussionerna så mycket så det var väl lite jobbigt….. det
blev negativt. En del hade ju gett upp, det skulle ju inte bli bättre. Man kan ju
ändå förstå att det blir så men det var jobbigt att hör det negativa…”

Relationen
Delaktighet
Anhöriga känner ett stort ansvar för den som drabbats av psykossjukdom, det är de som har
den mesta kontakten med personen som drabbats av psykossjukdom. Anhöriga vill vara mer
delaktiga i den psykiatriska vården. Delaktighet var ett begrepp som återkommer under flera
delar av intervjuerna. Anhöriga hade ofta en tät kontakt med sin familjemedlem och upplevde
att sjukvården borde efterfråga deras kunskap mer.
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”Ja, läkare kan ju ge, eller sköterskor, kan ju ge de anhöriga och vice versa.
Jag tror att man skulle kunna hjälpa varann i det, men det har de aldrig insett”

Trygghet
Utbildningen hade även lett till att anhöriga kände ökad trygghet, vilket resulterade i att de
blev säkrare i kontakten. Rädslan för att säga eller göra fel hade minskat och på så sätt var det
lättare att ta initiativ till gemenskap.

”han vet ju om nu att vi har den där kunskapen o de är ju bra som kan ge honom viss trygghet
och i vissa fall kunna lyssna på oss o så där”

Diskussion
Huvudresultat
Uppsatsens tydligaste resultat var anhörigas vilja att delta i utbildningsprogram för att få mer
kunskap. Många hade sökt information på egen hand men upplevde ett större värde att kunna
ha en tvåvägskommunikation med föreläsare och andra deltagare. Den kunskap som anhöriga
fick med sig från utbildningen var omfattande. Anhöriga och patienter fick kunskaper om
orsaksfaktorer, symtom och hur ”Expressed emotions” påverkar den som är drabbad av
psykossjukdom. Anhöriga fick också ny kunskap om deras egen situation och hur den har
påverkats av sjukdomen. Dessa kunskaper bidrog till att förändra relationen med den som
drabbats av psykossjukdom. Det blev lättare för anhöriga att veta hur de skulle förstå den
drabbade men även hur de skulle förhålla sig till de symtom som ofta finns med i
sjukdomsbilden. Det resulterade i att anhöriga kände en större trygghet i kontakten vilket
också ledde till att anhöriga inte drog sig undan när den drabbade uppvisade symtom.
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Resultatdiskussion
När en person drabbas av psykossjukdom förändras stora delar av vardagen för hela familjen.
Komplexiteten kräver ändrat förhållningsätt. Kunskap om psykossjukdom ger anhöriga högre
grad av trygghet som gör det lättare för dem att förhålla sig till oförutsedda händelser och
situationer som uppkommer (Rummel-Kluge, 2006 och Cheng & Chan, 2005).
Informanterna påtalar återkommande vikten av att träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter. Det framkommer i resultatet att det var en viktig del av utbildningen att träffas i
mindre grupper, där diskussioner kunde hållas mellan gruppdeltagarna. Informationsöverföringen mellan de som har varit med om samma sak var av stort värde. Liknande resultat framkommer i en studie av Yamaguchi m fl (2006) och Jeppsen m fl (2005), där
psykopedagogisk intervention med inslag av smågruppsdiskussioner var effektiv för minskad
oro och börda hos deltagarna. Mötet med andra anhöriga är något som också är värdefullt. Att
känna att man inte är ensam ger ett stöd i vardagen vilket även Cheng & Chan (2005) och
Chein, Phil & Chan (2004) beskriver. Den sociala gemenskapen hade förbättrats genom
deltagande i psykopedagogisk intervention, då deltagarna haft möjlighet, i mötet med andra i
liknande situation, att diskutera om resurser och erfarenheter som skulle kunna förbättra deras
sociala samspel (Gutie´rrez-Maldonado & Caqueo-Urı´zar, 2007).

Anhöriga berättar om en vilja och ett stort behov att vara delaktiga i den psykiatriska vården.
Viktigt är även att det är psykiatrin som ansvarar för att ta tillvara den kunskap anhöriga har
om den som drabbats av psykossjukdom. Ett bra tillfälle att mötas är genom psykopedagogisk
intervention. Hälso- och sjukvårdsnämndens krav (2007) och resultatet från studien Närståendes delaktighet i den psykiatriska vården, påtalar vikten av en ökad delaktighet för anhöriga i
den psykiatriska vården. En stor del av deltagarna i samma studie, 92 procent, var angelägna
om att få vara en del av patientens vård och behandling. 79 procent av alla svaranden i samma
undersökning upplevde inte att vårdpersonal kontaktade dem i tillräckligt stor omfattning för
att tillvarata deras unika kunskaper (Johansson m fl, 2007). Här ser författarna att vården
måste ta sitt ansvar för att bjuda in anhöriga till personer med psykisk sjukdom. Ett bra sätt
kan vara just genom att systematiskt bedriva anhörigutbildning som en del i grundutbudet på
de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Då ger man anhöriga tillgång till information som
hjälper både patienten och familjen. Utbildningen ger anhöriga ökad förståelse för patientens
situation. Förståelsen innefattar även den inverkan som sjukdomen har på patientens vardag i
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form av framförallt negativa symtom. Kunskapen leder även till att anhöriga får insikt att
överdrivet engagemang inte är gynnsamt. Anhöriga beskriver även att kritiserande av
beteenden,

fientlighet

och

kritiska

kommentarer

minskar.

Samma

effekter

på

patientutbildningens effekter på ”Expressed emotions” ses i en studie av Lobban,
Barrowclough & Jones, (2005).
Cohen m fl (2008) beskriver att trots att man vet att psykopedagogisk intervention leder till
mindre börda i familjen, så praktiseras den inte fullt ut. Insatser behöver utformas för att involvera anhöriga mer i vården. Det kan ske genom att modeller för psykopedagogisk intervention arbetas fram för att bli så effektiva som möjligt.

Många anhöriga har idag en tät kontakt med den som drabbats av en psykossjukdom relaterat
till psykiatrireformen då patienter flyttades ut från de stora mentalsjukhusen tillbaka till sina
hemkommuner. I samband med reformen fick anhöriga ta större ansvar för sina närstående.
Foldemo m fl, (2005) har sett att det finns ett samband mellan lägre övergripande livskvalitet
och högre upplevd börda. Chien, Wong & Phil (2007) och Gutiérrez-Maldonado & CaqueoUrízar (2007) visar att psykopedagogisk intervention leder till en högre funktionsgrad och
minde börda. Dessa resultat tyder på att den psykiatriska vården som anhöriga möter måste ha
en syn som inte bara fokuserar på den vård som ges till den som drabbats av psykossjukdom,
utan också på anhörigas situation (Foldemo m fl, 2005). Flera anhöriga upplevde en hopplöshet och börda genom den långa tid de hade varit med i psykosens förlopp. Inbjudan till
anhörigstöd kom för sent i processen som inte sågs ha något slut.

Skammen över att ha drabbats av psykisk sjukdom är något som anhöriga lyfter fram i
intervjuerna. Författarna anser att bristen på kunskap om psykiska sjukdomar i samhället
generellt är låg vilket leder till fördomar som leder till att anhöriga känner skuld och skam.

De anhöriga som hade lång erfarenhet av psykossjukdom upplevde inte i lika hög grad att de
fick ny kunskap efter utbildningstillfället, eftersom de sökt kunskap på egen hand tidigare.
Däremot stöder de författarnas tankar om att utbildningen bör erbjudas vid ett tidigt skede i
behandlingen. Vikten av att utbildningen kommer tidigt i sjukdomen är något som Yamaguchi
m fl (2006) belyser i sin studie. Genom att utbildningen erbjuds tidigt i sjukdomen leder det
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till att familjerna kan ta tillvara den långsiktiga behandlingen på ett mer ändamålsenligt sätt
(Pollio m fl, 2006). Stengård (2003) visar med sin studie att tidpunkten för psykopedagogisk
intervention tycks vara avgörande. Då utbildningen sker långt efter sjukdomsgenombrott har
de anhöriga utvecklat fasta åsikter som kan vara svåra att ändra på.

Författarna anser att psykiatrin måste vara öppen för patienter och deras anhörigas önskemål
kring vården. Psykiatrin och anhöriga är överens om vikten av att följande delar ingår i utbildningen: information om diagnos, råd för hur familjen ska agera vid psykoser, information
om läkemedel, vart patienten kan vända sig vid psykosgenombrott för att bli rätt omhändertagna, vikten av att personal lyssnar, information om hjälp som erbjuds, hjälp att se möjligheter och begränsningar hos patienten (de Haan m fl, 2001). Psykopedagogisk interventionen
som bedrivs på psykosenheten i Norrköping berör de delar som anses vara av största betydelse hos patienter och anhöriga.

I metaanalysen av Pekkala & Merinder (2009) framkommer att psykopedagogisk intervention
har en generell positiv effekt på personers välbefinnande och anses användbar som en del av
behandlingen för patienter med psykossjukdom. Den psykopedagogiska intervention är bra att
kombinera med den ordinarie behandlingen som bedrivs (Bäuml m fl, 2006, Murray-Swank &
Dixon, 2004). Pekkala & Merinder (2009) påtalar vikten av att fortsätta utvärdera psykopedagogisk interventionens effekter på compliance och återfall. Anhöriga i uppsatsen har förmedlat att utbildningen gett ökad trygghet i kunskapen att veta vart och till vem man ska
vända sig vid behov. Chien m fl (2005) visar med sin studie att anhöriga som fått ökad kunskap i samband med psykopedagogisk intervention vet hur vården kring patienten bedrivs och
vart man kan vända sig vid behov.

Enkätsvaren i vår studie visar att deltagarna är nöjda, men under rubriken ”Tycker du att det
fanns tillräckligt med tid för frågor och diskussion” var medeltalet något lägre och tolkas som
att deltagarna önskade mera tid för frågor och diskussion. Vissa av svaren var markerade med
lägsta tal (ett) medan andra var markerade som lägst med tre och ingen vidare förklaring hittades till detta. Psykopedagogisk intervention ger deltagarna kunskap vilket leder till att anhöriga får ökad säkerhet inför olika situationer och förslag till möjliga lösningar till vardagliga problem som kan uppstå. Anhöriga får ett annat synsätt och kan lättare se att beteenden
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hänger ihop med typiska symtom för sjukdomen och inte är valda av personen själv. Det bidrar till att anhöriga upplever mindre frustration och mindre hopplöshet. (Cheng & Chan,
2005, Worakul, Thavichachart & Lueboonthavatchai 2007 och Jewell, Downing & Mc
Farlane m fl, 2009).

Vid intervjutillfällena framkom att anhöriga ville ha någon form av uppföljning av utbildningen. Repetition av ämnena som var med i utbildningen men även få ta del av den senaste
forskningen om psykossjukdom var något som anhöriga efterlyste.

Metoddiskussion
Uppsatsens styrka är kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod, metodtriangulering,
som ger hög trovärdighet och tillförlitlighet. Reliabiliteten förbättras genom att intervjuerna
ger styrka åt resultaten från enkäterna. Författarna har under uppsatsens utveckling haft syftet
som fokus för att säkra validiteten.

Uppsatsen får ökad trovärdhet om forskaren är insatt i ämnet som ska studeras och forskningsprocessen tar sin utgångspunkt ur förförståelsen. Författarens förförståelse kan möjligen
vara till fördel eller nackdel beroende på hur mycket man har reflekterat kring detta innan.
Polit och Beck (2006) beskriver att syftet med att analysera kvalitativa data är att organisera,
strukturera och frambringa meningen i data. Att analysera kvalitativa data är en utmaning för
forskaren då det inte finns några specifika regler för hur det ska gå till. Det är en utmaning att
kunna reducera data för att kunna redovisa detta på ett bra sätt.

Genom att syftet och frågeställningar bearbetas med olika metoder, metodtriangulering, får
uppsatsen ett mera trovärdigt resultat. Innehållsanalys fokuserar på kommunikation mellan
människor. Det gör den lämplig för omvårdnadsforskning. Kvalitativ forskning baserad på
data från berättelser kräver god kommunikation mellan intervjuare och informanter så att berättelsernas kärna framkommer. Undersökningar som analyserar både kvalitativ och kvanti25

tativ data undviker de begränsningar som kan uppstå om endast en metod används (Polit &
Beck, 2006).

Undersökningsgrupperna som svarat på enkäten är små (mellan 14- 18 stycken) och leder till
ett litet stickprov som ger svaghet till uppsatsens statistiska analys.
Vid första utbildningstillfället lämnades 14 enkäter in, det vill säga ett bortfall på 46 procent
vilket är ett stort bortfall förhållande till de andra utbildningstillfällena. Varför antalet inlämnade enkäter var så pass lågt kan enligt författarna bero på flera faktorer som till exempel
brist på tid att fylla i enkäten eller brist på upplysning kring enkäten. Svaret på frågan ” Vad
tycker du om utbildningen som helhet” hade något lägre medelvärde vid första utbildnings
tillfället och författarna drar då slutsatsen att deltagarna fått något mindre kunskap första
utbildningstillfället. Detta kan kanske förklaras med att utbildningen startades vid det tillfället
och personalen hade oerfarenhet av den typen av utbildning.

Trovärdigheten av forskningsresultat med innehållsanalys är beroende av att kategorier sammanfogas på ett bra sätt, så att inte relevanta data av misstag eller systematiskt utesluts. Ett
sätt att undvika detta är att visa representativa citat från den transkriberade texten. Trovärdighet är också en fråga om hur författaren kan bedöma likheter och skillnader mellan kategorier.

Viktiga begrepp vid utvärdering av kvalitativ forskning är vikten av trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten av forskningsresultat med innehållsanalys är beroende av att kategorier sammanfogas på ett bra sätt,
så att inte relevanta data av misstag eller systematiskt utesluts. Ett sätt att undvika detta är att
visa representativa citat från den transkriberade texten. Trovärdighet är också en fråga om hur
författaren kan bedöma likheter och skillnader mellan kategorier. Överförbarheten säkrades
genom att författaren arbetade med texterna flertalet tillfället under lång tid för att kunna hitta
gemensamma drag. Tillförlitligheten kontrollerades genom att medförfattaren läste igenom
data för att se eventuella brister eller uppenbara uteslutningar av data. Urvalsförfarandet kan
inte ha påverkat uppsatsens resultat då slumpmässigt urval användes.
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Alla intervjuer som gjorts i uppsatsen har följt samma intervjuguide med följdfrågor, vilket
innebär att alla informanter fått samma frågor, vilket styrker reliabiliteten. I slutet av
intervjuerna kan det råda viss spänning eller oro eftersom informanten ofta har varit öppen om
personliga och känslomässiga upplevelser. Detta hanterades genom att informanten gavs
tillfälle att ställa egna frågor och funderingar. Information gavs också om möjlighet till
kontakt med personal på psykosenheten. Alla intervjuer genomfördes inte under samma förutsättningar, då vissa intervjuer gjordes via högtalartelefon och andra genom personlig kontakt.
Detta kan haft betydelse för relationsskapandet mellan informanten och intervjuaren och därmed inte givit lika uttömmande svar.

Intervjuaren hade ingen behandlingsrelation till informanterna och därmed minskades risken
för bias. Intervjuaren hade varit observatör vid ett av psykosenhetens utbildningstillfällen och
författarna menar att den förförståelsen varit positiv för trovärdigheten genom ökad följsamhet vid intervjuerna.

Uppsatsens svaghet är att det inte går att dra fullständiga slutsatser från resultatet då
patienterna exkluderats ur urvalet till intervjuerna men dessa har ingått i enkätsvaren.
Enkätens utformning är inte tillfredställande rörande uppsatsens syfte och frågeställningar,
men författarna valde trots detta att bearbeta enkäterna, då de har ett informationsvärde utifrån
delar av frågeställningarna. Enkäterna innehåller förutom lickertskala även kommentarer som
är värdefulla för uppsatsens syfte. Bearbetning av enkäterna gjordes främst på deskriptiv nivå,
då en statistisk analys inte ansågs ha något betydande värde då grupperna var små. En
statistisk analys gjordes dock på frågan ”Vad tycker du om utbildningstillfället som helhet”
för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan de olika utbildningstillfällena.
Många återinsjuknanden och därmed stora kostnader för sjukvården och betydande mänskligt
lidande skulle kunna undvikas om fler patienter och deras familjemedlemmar deltog i
psykopedagogisk intervention. Trots den empiriska kunskap som finns om fördelarna med
psykopedagogisk intervention finns fortfarande en stor utmaning att förändra attityden till att
komplettera den traditionella behandlingen med utbildning (Carra` m fl, 2007). Både nationell
psykiatrisamordnings (2006) anhörignätverk och Foldemo, Ek & Bogren, (2004) pekar på
vikten av att ta in fler perspektiv vid planering av den framtida hälso- och sjukvården. Viktigt
är också att beakta patienters och professionellas, men även anhörigas, synpunkter på vården.
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Slutsats
Författarna ser betydelsen av utbildning för anhöriga och menar att fortsatt forskning kring
den psykopedagogiska interventionens betydelse inom den psykiatriska vården är av stor vikt.
Målet är ökad kunskap och förståelse, vilket leder till minskad börda och förändrat känslomässigt klimat i familjen. Uppsatsen resultat kommer att användas på psykoenheten i
norrköping för att vidareutveckla den patientutbildning som bedrivs där.
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Bilaga 1
Bästa deltagare vid utbildningsträffar
Jag är en student som läser vidareutbildning i psykiatri på Högskolan i Gävle och heter
Ingalill Skotte.
Anledning till att just Du får det här brevet, är att Du deltagit i utbildningsträffar för patienter
och anhöriga/närstående på psykosenheten i Norrköping. Genom slumpmässigt urval har Du
blivit en av deltagarna.
Genom detta brev önskar jag tillstånd att genomföra en intervju med Dig i syfte att utvärdera
de utbildningsträffar som Du har deltagit i på psykosenheten i Norrköping. Frågorna kommer
att handla om hur Du upplevde utbildningstillfället och om det har varit till någon nytta för
Dig.
Intervjuerna kommer att spelas in på band, som förvaras inlåsta och när de är utskrivna
kommer att förstöras. Materialet behandlas konfidentiellt dvs ingen, mer än jag, kommer att
veta att det är just Du som har intervjuats samt att resultatet bearbetas så att ingen enskild
individs svar kommer att kunna identifieras.
Medverkan i studien är frivillig och det är tillåtet att när som helst avbryta deltagandet utan att
förklara varför. Intervjun kommer att äga rum på psykosenheten eller annan plats som Du
väljer. Jag räknar med att intervjun kommer att pågå i ca 40 minuter.
Ungefär en vecka efter att Du fått detta brev kommer jag att ringa hem till dig för att fråga dig
om Du vill delta. Om Du vill det, kommer vi vid det tillfället att bestämma dag och plats för
intervjun.
Tack på förhand/Ingalill Skotte

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:
Ingalill Skotte, Leg sjuksköterska
ingalill.skotte@lio.se
011-22 31 26
Handledare för uppsatsen är:
Benita Andersson, Lektor

Marie Nilsson, Universitetsadjunkt

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

benita.andersson@hig.se

marie.nilsson@lio.se
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Bilaga 2

□
□

Jag önskar delta i intervjun och studien

Jag önskar inte delta i intervjun och studien

Namn:__________________________________________________________

Ort och datum
_________________ Den _______/_________
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Bilaga 3
UTVÄRDERINGSFRÅGOR
Bästa deltagare

Era synpunkter är av stort värde för oss i planeringen av framtida utbildningsträffar. Svara
genom att ringa in den siffra som passar in på vad Du tyckte. Kommentera gärna även
innehållet. Du får gärna svara anonymt. Om Du behöver större plats, skriv på baksidan också.
Utvärderingsfrågorna lämnas till kursansvariga. Tack för din medverkan!

Presentation av Psykosenheten.

Mindre

Mycket

Intressant

1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Psykos, orsaksfaktorer, stress och sårbarhetsmodellen

Mindre
Intressant

Mycket
1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Behandling av psykos, läkemedel och övrig behandling på psykosenheten

Mindre
Intressant

Mycket
1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Att leva med psykos och kontaktpersonens roll

Mindre
intressant

Mycket
1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Att vara anhörig
Mindre
intressant

Mycket
1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vad kan samhället erbjuda?
Lagar, ekonomiskt stöd, sysselsättning, studier och arbete, intresseföreningar, personligt
ombud och boendestöd.

Mindre
Intressant

Mycket
1

2

3

4

5

intressant

Kommentarer: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ALLMÄNNA FRÅGOR

Vad tycker Du om utbildningstillfället som helhet?

Mindre
bra

Mycket
1

2

3

4

5

bra

Kommentarer: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tycker Du att det fanns tillräckligt med tid för frågor och diskussion?

Inte tillräckligt
med tid

1

Tillräckligt
2

3

4

5

mycket tid

Kommentarer: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Övriga synpunkter eller något som saknades: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack igen för din medverkan!
080413 Psykosenheten
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Bilaga 4
Frågeguide

Allmänna frågor
När gick du din utbildning på psykosenheten?

Inledande frågor
Kan du berätta för mig om hur du upplevde utbildningstillfället?

Utbildningstillfället
Har utbildningstillfället gett några nya kunskaper?
Vilka?

Vad tyckte du om upplägget av utbildningens olika delar?
Vad ansåg du var mest intressant av innehållet?
Var det något av innehållet i utbildningen som mindre relevant?
Saknade du något i utbildningsinnehållet?
Var det något du skulle vilja haft mera av?
Vad tyckte du om mötet med andra anhöriga/närstående?

Har utbildningen haft någon betydelse i relationen till din anhöriga/närstående?
På vilket sätt har du kunnat använda dig av kunskapen från utbildningen?
Vilka förändringar upplever du i din relation till din anhöriga/närstående?

Är det något särskilt du kommer ihåg från utbildningstillfället?
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Avslut
Är det något mera som du vill tillägga i intervjun?

Följdfrågor under intervjuns gång för att få vidareutveckling av frågorna
Sonderande frågor: Kan du berätta mera?
Uppföljningsfrågor: Kan du utveckla det här?
Specifika frågor: Vad tänkte du då? Kan du ge exempel?
Direkta frågor: Vad tyckte du om det?
Strukturerande frågor: Nu skulle jag vilja byta ämne…
Tolkande frågor: Har jag förstått dig rätt när du menar…..
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